FotbollsCAMP - Fotbollsläger
Information till alla fotbollsspelare
Vi kommer till er i Sverige och Nora, Åkerby herrgård
Som en av toppklubbarna i Europa med många års erfarenhet av träning och träningsläger för unga
och på ungdomsakademierna kommer era barn och ungdomar att inte bara känna sig som proffs
under dagarna utan också vara proffs. Med bekanta och obekanta träningsmodeller och material
kommer lägerveckorna att ge många mervärden.
Våra tränare, som leder FotbollsCamp-veckorna är proffs och har tränat många kända klubbar, som
FC Bayern Munchen, real Madrid, Greater Furth, 1FC Nurnberg
Målgrupp är alla barn och unga : Ålder 5-17 år, flickor och pojkar
Vi erbjuder er och era barn/ unga
• Professionell träning med mycket fotbolls-kul och matcher
• Teknik varvat med övningar av olika slag
• Tävlingar, turneringar, dueller, målvaktsträning
• Taktikskola - spelformer
• Styrketräning, roliga övningar för bättre kondition och smidighet, tester
• Övningar för samarbete, avslappning och stresshantering
• Naturupplevelser och pröva på aktiviteter
• Information om kost, hälsa, träning som en naturlig del
För priset 169 Euro / Vecka ingår följande
• Trikåeer,byxor, träningsmaterial och fotboll
• Måltider under dagarna och drycker
• Intyg till varje deltagare
• Tävlingar, lekar, matcher m.m.
• Tränare och ledare under veckan
• Alla träningspass , dagligen, per vecka 5x2 pass= förmiddagspass och eftermiddagspass
Övernattning – Boende med frukost på Åkerby herrgård
• Kostnad för boende i dubbelrum med frukost tillkommer
Måndag - Fredag 4 övernattningar 1500 kr per person totalt
Söndag – Fredag 5 övernattningar 1875 kr per person totalt
Måndag - Lördag 5 övernattningar 1875 kr per person totalt
INFORMATION
Kontakta: Anna-Lena Persson Åkerby herrgård 070-6960601; e-post anna-lena@alpab.se
Mer information, val av vecka / veckor, anmälan finns på www.fussballakademie-bayern.de
Eller skriv till info@ fussballakademie-bayern.de eller kontakta Peter nedan
Hälsningar
Peter Hirschberger, vd och sportledare Fotbollsakademie Bayern
+490172-2732521
e-post: phphirschberger7@googlemail.com

